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ส่วนท่ี 1 
บทนำ 

 

1. หลักการและเหตุผล 
  การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปช่ันประเภทหน่ึง เพราะเป็นการแสวงหา 
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าทีไ่ปแทรกแซง การใช้
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าทีข่องรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ 
ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบตอ่ประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำ
ให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูป
ของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาส 
ในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทำความผิด ยังพบผู้กระทำ
ความผิดโดยไม่เจตนาหรอืไม่มคีวามรูใ้นเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทจุรติ
หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหา
การทุจริตประพฤตมิิชอบในระดบัทีรุ่นแรงข้ึน และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศ อีกด้วย   
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา ดำเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบตัิงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน 
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission ) เป็นกรอบการ
วิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหค์วามเส่ียงที่เป็นระบบในการบรหิารปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัตงิานเพ่ือลดมูลเหตขุองโอกาสที่จะทำใหเ้กิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ประเภทของความเส่ียงแบ่งออกเป็น ๔ ด้านดังน้ี 
  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเส่ียงเก่ียวกับการบรรลุเป้าหมาย
และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปล่ียนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้
และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไมเ่หมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์โครงสร้าง
องค์กรภาวการณ์แข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 
  2. ความเสี่ยงด้านการดำเนนิงาน (Operational Risk: O) เก่ียวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล
หรือผลการปฏิบัติงานโดยความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเส่ียงเน่ืองจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนิน
โครงการ 
  3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเส่ียงเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ
และการเงินเช่นการบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็น
ความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับการเงินขององค์การเช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับข้ันตอน
การดำเนินการเป็นต้น เน่ืองจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การวางแผนการควบคุมและการจัดทำรายงาน                        
เพ่ือนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว 
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  4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C)เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆโดยความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเส่ียงเน่ืองจากความไม่ชัดเจนความไม่ทันสมัยหรือ
ความไม่ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆรวมถึงการทำนิติกรรมสัญญาการร่าง สัญญา  
ที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน 
  สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัยคือ 
  1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหารความซ่ือสัตย์จริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและการ 
เปล่ียนแปลงระบบงานความเช่ือถือได้ของระบบสารสนเทศการเปล่ียนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง  
การควบคุมกำกับดูแลไม่ทั่วถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานเป็นต้น 
  2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมายระเบียบข้อบังคบัของทางราชการการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี
หรือสภาพการแข่งขันสภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็นต้น   
  ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง
ข้าราชการพนักงานบริษัทหรือผู้บริหารซ่ึงมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลน้ัน
รับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซ่ึงการกระทำน้ันอาจจะเกิดข้ึนอย่างรู้ ตัวหรือไม่รู้ตั ว 
ทั้งเจตนาและไม่เจตนาและมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่าน้ันแต่รวมถึง
ผลประโยชน์อ่ืนๆที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรอืทรัพย์สินก็ได้อาทกิารแตง่ตัง้พรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองคก์รต่างๆทัง้
ในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบรษิัทจำกัดหรอืการที่บคุคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่
ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบส่งผลให้บุคคลน้ันขาดการตัดสินใจที่
เที่ยงธรรมเน่ืองจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติการกระทำแบบน้ีเป็นการกระทำ
ที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์  
ความเส่ียงที่เป็นระบบในการบรหิารปจัจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัตงิานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเก่ียวเน่ืองเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ย่ิงมีสถานการณ์หรือ
สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ย่ิงมีโอกาสก่อให้เกิดหรือ
นำไปสู่การทุจริตมากเท่าน้ัน 
  การวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งน้ีนำเอาความเส่ียงในด้านต่างๆ  
มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของสาธารณสุขอำเภอสันติสุข การ
วิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนน้ีจะช่วยให้สาธารณสุขอำเภอเวียงสาทราบถึงความเส่ียงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนและปัจจัยเส่ียงที่อาจเป็นเหตุทำให้  
  1. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไม่เพียงพอ 
  2. การปฏิบัติหน้าทีไ่ปในทางทีท่่าให้ประชาชนขาดความเช่ือถือในความมีคณุธรรมความมีจริยธรรม 
  3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการ
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
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พร้อมกันน้ี ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับย้ังการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพ่ือกำหนด
มาตรการหรอืแนวทางการปอ้งกันและแก้ไขปัญหาการทจุริตประพฤตมิิชอบ การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รฐัที่เป็น
ปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือสร้างสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  ๒. เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
  ๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่
ดียืนหยัดทำในส่ิงที่ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
  ๔. เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาตอ่การบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประชาชน 
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ส่วนท่ี 2 
การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ  
ความเส่ียงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเส่ียง 
โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเส่ียง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่  
ข้ันตอนประเมินความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 9 ข้ันตอน ทั้งน้ี กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเน่ืองจากเป็นข้อมูล
เชิงพรรณา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ 
2. ข้ันตอนประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 9 ข้ันตอน 

 ข้ันตอนที่ 1 การระบุความเส่ียง 
 ข้ันตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเส่ียง 
 ข้ันตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเส่ียง 
 ข้ันตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเส่ียง 
 ข้ันตอนที่ 5 แผนบริหารความเส่ียง 
 ข้ันตอนที่ 6 การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเส่ียง 
 ข้ันตอนที่ 7 จัดทำระบบการบริหารความเส่ียง 
 ข้ันตอนที่ 8 การจัดทำรายงานการบริหารความเส่ียง 
 ข้ันตอนที่ 9 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 
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ข้ันตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 

 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา ได้ทำการประเมินความเส่ียงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานและได้ศึกษาปัญหาและแนวโน้ม โอกาสในการเกิดด้านผลประโยชน์ทับ
ซ้อน เพ่ือระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดข้ึนจากการ
ทุจริต หรือข้อผิดพลาดทั้งในระดับงบการเงิน บัญชี พัสดุ โดยการทำความเข้าใจกิจกรรมและสภาพแวดล้อมของ
สาธารณสุขอำเภอสันติสุข รวมถึงการควบคุมภายในของการเงิน บัญชี และพัสดุ ซ่ึงให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ 
ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน เพ่ือการบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ และเล็งเห็นว่าความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับ
ซ้อนหรือข้อผิดพลาดของสำนักงานสาธารณสุขอำภอเวียงสา  ในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

กำหนดความเส่ียงที่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 4 ประเด็นหลัก ดังน้ี 

   1. กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 

   2. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 

   3. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 

   4. การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซ้ือจัดจ้าง 

 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถ่ีที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  

ของแต่ละปัจจัยเส่ียงแล้ว จึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง และผลกระทบ 

ของความเส่ียงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเส่ียงในระดับใดในตารางความเส่ียง 
ซ่ึงจะทำให้ทราบว่ามีความเส่ียงใดเป็นความเส่ียงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 

ข้ันตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 

              การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ
ความเส่ียงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง และดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเส่ียง
โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานทีจ่ะใช้ในการประเมินความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาส
ที่จะเกิด ความเส่ียง ( Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเส่ียง ทั้งน้ี กำหนด
เกณฑ์ในเชิงคุณภาพเน่ืองจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจำ 
4 สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดข้ึนน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 
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เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง 

 
  ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเส่ียง โดยพิจารณา 
จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact) 
ของความเส่ียงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังน้ี 
   
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ลำดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ความเส่ียงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ความเส่ียงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ความเส่ียงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ความเส่ียงระดับต่า (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

  
 ในการวิเคราะห์ความเส่ียงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเส่ียง (Risk Profile) ที่ได้จาก การพิจารณา 
จัดระดับความสำคัญของความเส่ียงจากโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดข้ึน ( Impact) 
และขอบเขตของระดับความเส่ียงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
 

ระดับความเสี่ยง= โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) 

  

ซ่ึงจัดแบ่งเป็น 4 ระดับสามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง
ดังน้ี 
 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 
เส่ียงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลดและประเมินซ้ำ 

หรือถ่ายโอนความเส่ียง 
สีแดง 

เส่ียงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเส่ียง สีส้ม 
ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับความเส่ียงแต่มีมาตรการ

ควบคุมความเส่ียง 
สีเหลือง 

ต่ำ (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเส่ียง สีเขียว       
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ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

  

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 
 
  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 
 
ข้ันตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 
 

ตารางที่ 5 เมทริกส์ระดับความเส่ียง (Risk Level matrix) 
 

ลำดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ลำดับ 

ความเสี่ยง 
1 กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 5 5 25 (1) 
2 การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 3 5 15 (2) 
3 การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 3 4 12 (3) 
4 การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซ้ือจัดจ้าง 2 4 8 (4) 
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แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
  

5   (2)  (1) 

4  (4) (3)   

3      

2      

1      

 1 2 3 4 5 
 
  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 จากแผนภูมิความเส่ียง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะหค์วามเส่ียงและจัดลำดบัความสำคัญของความเส่ียง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถสรุปการวิเคราะห์ความเส่ียงและจัดลำดับความสำคัญของความเส่ียงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดังน้ี 
 
 
ข้ันตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง  
 สำหรับการประเมินการควบคุมความเส่ียงของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา เน่ืองจากสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอเวียงสา มีการควบคุมภายในตรวจสอบการปฏิบัติงานการงานการบัญชีการเงิน พัสดุ ตลอดจน 
โครงการและกิจกรรม เป็นระบบและมรีูปแบบที่ชัดเจน ซ่ึงหน่วยตรวจสอบภายในของสาธารณสุขอำเภอสันติสุข เป็น
ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผนปฏิบัติงานในการตรวจสอบหน่วยรับตรวจเป็นประจำอย่างต่อเน่ือง และมีการให้คำแนะนำ 
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย การตรวจสอบการทำบัญชี 
การเงิน และพัสดุ การประมาณการค่าใช้จ่ายในการขออนุมัติโครงการ การเบิกจ่ายเงิน การจัดซ้ือจัดจ้างกองคลัง แต่
อย่างไรก็ตาม เพ่ือเป็นการป้องกันและลดความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังน้ัน จึง
จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ความเส่ียงของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา ตลอดจนแนวทางในการป้องกันการ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ก่อนนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดการทุจริต
หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา เสนอต่อผู้บริหารต่อไป 
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ตารางที่ 6 ตารางการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 
ที่ โอกาส/ความเสี่ยงด้านรับ

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
คุณภาพการ

จัดการ 
ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

ค่าความเสี่ยง
ระดับต่ำ 

ค่าความเสี่ยง
ระดับปานกลาง 

ค่าความเสี่ยง
ระดับสูง 

1 กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างไมเ่ป็นไปตาม
ระเบียบ 

อ่อน   / 

2 การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน์ 

พอใช้  /  

3 การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบ 

พอใช้  /  

4 การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

ดี /   

 
  ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเส่ียง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มี
ผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพ่ิม 
  พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน
องค์กรแต่ยอมรับได้มีความเข้าใจ 
  อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
  สรุปผลการวิเคราะหค์วามเส่ียงและจัดลำดับความสำคัญของความเส่ียงเก่ียวกับรับผลประโยชน์ทับ
ซ้อนโดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะหค์วามเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดทุจริต ของสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอเวียงสา ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ดังน้ี 
 
 1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - กระบวนงานที่เก่ียวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
 - กระบวนงานที่เก่ียวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซ่ึงมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือ 
มีการเอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค 
 - กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องซ่ึงส่งผลทางลบต่อผู้อ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง 
 

 2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - การรับ – จ่ายเงิน 
 - การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย / การจัดทำบัญชีทางการเงิน 
 - การจัดซ้ือจัดจ้างและการจ้างบริการ 
 - การกำหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์การกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า 
 - การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์ 
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 - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซ้ือจัดจ้าง 
  - การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 
  - การจัดหาพัสดุ 
  - การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา 
  - การเบิกค่าตอบแทน 
  - การใช้รถราชการ 
  - ฯลฯ 
 

 3) ความเสียหายที่จะเกิดข้ึนหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
 - สูญเสียงบประมาณ 
 - เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าทำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทำผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่ 
  - เสียช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของหน่วยงาน 
 

  
5. แผนบริหารความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง   

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

หน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา 
 

ช่ือแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป
ตามระเบียบ 

1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา  ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และแนวทางการจัดซ้ือจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าทีผู้่รับผิดชอบด้านการจัดซ้ือ
จัดจ้างจัดทำรายงานสรุปการจัดซ้ือจัดจ้างรายไตรมาสและ 
เสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง 
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและ
บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดซ้ือจัดจ้าง รับรองถึงความไม่
เก่ียวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
4. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด 



๑๔ 

 

2. การใช้อำนาจหน้าที่  เรียกรับ
ผลประโยชน์ /  การให้และการรับ
ของขวัญสินน้ำใจ เพื่อหวัง
ความก้าวหน้า 

1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากรให้ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน
อย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเรื่องการรับของขวัญสินน้ำใจ อย่าง
เคร่งครัด 
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตาม
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา 

3. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบ 

1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลัง อย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบัติตาม
ประกาศหลักเกณฑ์          การปฏิบัติเก่ียวกับข้อร้องเรียน 
การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ อย่าง
เคร่งครัด 

4. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

1. ควบคุม ก่ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตาม
นโยบายเก่ียวกับความโปร่งใสการเสริมสร้าง คุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เก่ียวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการ 
ประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ยึดถือปฏิบัติ 
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตาม
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด่าเนินการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุม และทั่วถึงมาก
ย่ิงข้ึน เพ่ือร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในด่าเนินการสร้าง
จิตสำนึกให้ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ 

                                                                  
ข้ันตอนที่ 7 จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง 

ได้กำหนดมาตรการป้องกัน ควบคุม ผลประโยชน์ทับซ้อนไว้โดยภาพรวม ดังน้ี  
          (1) การเสริมสร้างจติสำนกึให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา  รังเกียจการทุจริต
ทุกรูปแบบ เช่น 
  - การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา 
  - เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่ 
  - จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ 
  - การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี 
 
 (2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน  เช่น 
  - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
  - การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด 



๑๕ 
 

  - การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสาธารณสุขอำเภอ
เวียงสาอย่างสม่ำเสมอและต่อเน่ือง 
  - จัดช่องทางการร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ข้ันตอนที่ 8 การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง 

                      -  ตามเอกสารรูปเล่ม  วันที่ 24 มีนาคม  2566  ฉบับน้ี 

ข้ันตอนที่ 9 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต   ณ วันที่    24 มีนาคม 2566 
หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา 
ช่ือแผนบริหารความเส่ียง การจัดซ้ือจัดจ้างครุภัณฑ์ 
โอกาส/ความเส่ียง ปานกลาง 
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเส่ียง 
        ยังไม่ได้ดำเนินการ 
        เฝ้าระวังและติดตามต่อเน่ือง 

        เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่สมบูรณ์ 
        ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงใหม่ให้

เหมาะสม  
        เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ) 
ผลการดำเนินงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสาได้ดำเนินการจัดการ

ความเส่ียง การจัดซ้ือจัดจ้าง ด้วยการเฝ้าระวังและ
ติดตามความเส่ียงดังกล่าว อย่างต่อเน่ืองและสม่ำเสมอ 
โดยกำชับ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถือแนวปฏิบตัิการปอ้งกันการทุจรติ 
ตามพระราชบญัญัตกิารจัดซ้ือจัดจ้างและการบรหิารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังน้ี 
 - ในการจัดซ้ือจัดจ้างผู้มีหน้าที่ดำเนินการต้องไม่เป็นผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญา 
 - ไม่เรียก รับ – รบั ผลประโยชน์ใดๆ ที่ก่อให้เกิด 
ผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งจากผู้จ้าง – ผู้รับจ้าง 
 - วางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัด
จ้างอาทิ ไม่กำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่เอ้ือให้กับ
ผู้ค้ารายใดรายหน่ึง ไม่กำหนดเงื่อนไขที่เอ้ือผลประโยชน์
ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน และไม่ให้ข้อมูลการ
จัดซ้ือจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพ่ือแสวงหา
ผลประโยชน์ในการประมูลหรือการปกปิดข้อมูล 
 - ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต โปร่งใส และ 
ตรวจสอบได 

/ 
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ภาคผนวก 

รายช่ือคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา 

1. นายเกษตร  ปะท ิ                            สาธารณสุขอำเภอเวียงสา           ประธานกรรมการ 
2. นายจารุวัจน์ ไชยบุญเรือง                   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  รองประธานกรรมการ 
3. นายอดิเทพ  เพียรไพรงาม         จพง.สาธารณสุขชำนาญงาน           กรรมการ 
4. นายชิตพล เปล่ียนศรี                    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ             กรรมการ 
5. นางสาวนฤมล  คีรีธีรกุล                    นักวิชาการสาธารณสุข          กรรมการ 
6. ว่าที่ รท.พนสินธุ  อินสองใจ                 ผู้อำนวยการ รพ.สต.            กรรมการ 
7. นายอาคม  สมับัติแก้ว                    ผู้อำนวยการ รพ.สต.   กรรมการ 
8. นายจำนงค์  จันทร์เพ็ญ                    รก.ผู้อำนวยการ รพ.สต.   กรรมการ 
9. นายไชยวัฒน์  น้ำเย็น          นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ            กรรมการ 
10. นายวินัย  ปันทะนะ                  ผู้อำนวยการ รพ.สต.            กรรมการ 
11. นางอารียา  สัตยดิษฐ์                    ผู้อำนวยการ รพ.สต.   กรรมการ 
12. นางสาวสาวดี บุญรักษา                    รก.ผู้อำนวยการ รพ.สต.                          กรรมการ 
13. นางประนอม  ใจคำ                    ผู้อำนวยการ รพ.สต.                              กรรมการ 
14. นายสมัชา  เพชรรัตน์พันธ์                   พยาบาลวิชาชีพ                                    กรรมการ 
15. นายทศพร  ปริกเพ็ชร                   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

  



๑๗ 
 

 

 

กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา 

โทรศัพท์ 0 5471 8193 

โทรสาร 0 5471 8193 
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ปกหลัง 

 


